
Emirates viert vijf jaar in België 

- De luchtvaartmaatschappij heeft sinds de inaugurele lancering in 2014 meer dan 1,2 miljoen 

passagiers naar en vanuit Dubai vervoerd 

Brussel, België - 19 september 2019: Emirates, 's werelds grootste internationale 

luchtvaartmaatschappij, viert haar vijfde verjaardag naar België. De luchtvaartmaatschappij 

lanceerde haar dagelijkse activiteiten in Brussel in 2014, met een Boeing 777-200LR. Dankzij de 

toegenomen passagiersvraag heeft Emirates haar activiteiten in 2017 geupgraded en biedt 

tegenwoordig reizigers een dubbele dagelijkse service, met de nieuwste Boeing 777-300ER - 

uitgerust met de "Game-Changer" First Class privésuite.  

In de afgelopen vijf jaar heeft Emirates bijna 2.300 retourvluchten uitgevoerd tussen Brussel en 

Dubai, met meer dan 1,2 miljoen passagiers naar de Belgische hoofdstad, van Brussel naar Dubai en 

verder gelegen bestemmingen. 

Jean-Pierre Martin, Emirates Country Manager Belgium and Luxembourg, zei: " We zijn erg blij dat 

we het vijfde operationele jaar van Emirates in België kunnen vieren. Wij danken onze toegewijde 

medewerkers, klanten en industriële partners voor hun voortdurende steun. België is een zeer 

belangrijke markt voor ons en we blijven ons inzetten voor een verdere groei van het toerisme en 

de reissector. Het was een onvergetelijke tijd en we kijken ernaar uit om onze klanten in België ook 

in de toekomst producten en diensten van wereldklasse te blijven bieden. " 

Emirates heeft meer dan 230 Belgische medewerkers in dienst, waaronder 23 cabinepersoneel en 

88 piloten - waarvan 38 met de wide-body vliegtuigen, A380, vliegen. In 2015 voerde de 

luchtvaartmaatschappij een eenmalige A380-dienst naar Brussels Airport uit, ter gelegenheid van 

haar eerste verjaardag. De luchtvaartmaatschappij speelt een belangrijke rol bij de zakelijke, 

commerciële en toeristische groei door de connectiviteit te bieden naar het Verre Oosten, 

Australazië, West-Azië, de Indische Oceaan en het Midden-Oosten via Dubai. 

Sinds 2014 vervoerde Emirates SkyCargo meer dan 128.000 ton van en naar België, zoals de 

belangrijkste grondstoffen voor farmaceutische producten, reserveonderdelen, kleding en 

bederfelijke waren. 

Brussel is een van de snelst groeiende stations in het Emirates-netwerk voor Pharma-transport - het 

vervoert meer dan 4 000 ton pharma van en naar Brussel sinds januari 2018. In de afgelopen vijf 

jaar heeft de luchtvaartmaatschappij ook 3.500 paarden vervoerd via 80 paardencharters van en 

naar Luik.  

Emirates Skywards - het loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij - biedt Belgische 

leden speciale privileges, waaronder vluchtbeloningen. Vandaag nemen 100.000 Belgen en 

Belgische ingezetenen aan het programma deel - ze profiteren van een breed scala aan exclusieve 

aanbiedingen van hotel- en retailpartners. 

Emirates is 's werelds grootste operator van Boeing 777-vliegtuigen inclusief vrachtcarriërs. De 

Dubai-Brussel route wordt uitgevoerd met de Emirates Boeing 777-300ER 'Game-Changer', 

uitgerust met de nieuwste cabine-interieurs van de luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig is  

uitgerust met een configuratie van drie klassen - en beschikt over ergonomisch ontworpen stoelen 

en multi-miljoen dollar upgrades in alle cabines. De zes volledig afgesloten First Class privésuites 

hebben schuifdeuren van vloer tot plafond en ultramoderne design voorzieningen. 



De luchtvaartmaatschappij bedient België met twee dagelijkse, non-stop vluchten van Brussel naar 

Dubai, waar passagiers de verbinding kunnen maken met een netwerk van meer dan 150 

bestemmingen in 85 landen. Passagiers aan boord kunnen genieten van meer dan 4.000 

entertainmentkanalen op ice - al 15 opeenvolgende jaren door Skytrax 's werelds beste 

entertainmentsysteem aan boord genoemd. Klanten genieten van de warme gastvrijheid van het 

23.000 tellende multinationale cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij en van gratis Wi-Fi-

toegang tot 20 MB. 

Vlucht EK 184 van Emirates vertrekt om 15:05 uur vanuit Brussel en arriveert om 23:40 uur lokale 

tijd in Dubai. De tweede dagelijkse vlucht, EK 182, vertrekt om 21.45 uur vanuit Brussel en komt de 

volgende dag om 06:15 uur lokale tijd aan in Dubai. 
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